
Adresár ceských spolku:
Stavitelské Spolky:

Stálý Stav. Spolek “Slovan-
stvo” odbývá pravidelné schu-
ze v cís. 901 N. Patterson Park
Ave. roh Ashland Ave. v pon-
delí vecer od 7. do 9. hod. Jos.
Fišer, preds.,F. J. Hradský, mí-
stopreds., F. Hejny taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce
Karel J. Novák.

Ceský Stav. Výp. Spol. “Sla-
vie” odbývá schuze každé pon-
!elí od 6:30 do 9. hod. vecer v
místnosti 730 N. Collington av.
Preds. A. Klecka, místopreds.
J. Novotný, prot. taj. A. švejda
2. taj. V. Hubka, pokll. J. Koe-
nigsmark, právní zástupce S.
Kirkley.

Stav. Spolek sv. Václava cís.
I. odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
( hester St., každé pondelí v 8.
1 odin vecer. Predseda Jan Pi-
\ec, místopreds. K. Peterka,
taj. V. Pazourek, 2327 Ash-
land Ave., výp. tajemníci: Ed.
Supík a Jan Dolivka, pokl. F.
Supík, právní zástupce Frank
J. Pintner.

“Zlatá Praha” Stav. Puj.
Spor. Spolek odbývá schuze
každou stredu od 7. lo 9. hodin
vecer v rpístnosti 901 N. Pat-
terson Park Avenue. Peníze
se ukládají a pujcky se
stredkují. Preds. E. K. škrábek
místopreds. J. Kreml, taj. J. L.
Cermák, 810 N. Milton Ave.,
pokl. L. Šoul, právník Karel
Novák.

Ceský Delnický Stav. Spolek
é. 2, odbývá schuze každé pon-
delí v 7 :30 vecer v Sokolovne,

Predseda Fr. Šulc, místopreds.
a tajemník August L. Mareš,
2 tajemník J. Mareš, pokladník
Frank Baroch, výbercí Václav
Nemec, Jr., právní zástupce H.
T. W. Heimiller.

Ceský Amer. Stav. Spolek
odbývá schuze každou sobotu
vecer od 7.30 do 9. vecer v no-
vé místnosti 730 N. Collington

avenue. Predseda J. Lehecka,
místopredseda F. Hejný, taj.
A. J. Švejda, pokl. V. Zeman,

výp. taj. T. Velenovský, práv-
ník Eduard F. Dobíhal.

Madison & Bradford Sts. Stav.
a Výp. spolek, 901 N. Patter-
son Park Ave. Úraduje se kaž-
dodenne vyjma ctvrtka, od 9
do 12 hod. dop. a od 1 do 4 od-
pol. V sobotu od 9 do 12 hod.
dop. R. Novák, preds., J. Ne-
mec, místopreds., K. Matoušek
taj., Jar. Cermák, pokl., Jan
Cermák, výp. taj., F. Cada, vý-
bercí Vánocního fondu, K. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schuze každý pá-
lek od 7 do 9 hodin vecer.

Ceský Stavební a Výpomoc-
ný Spolek “Slovan” odbývá
pravidelné týdní schuze každé
úterý od 7. do 9. hod. vecer, \

císle 4517 Pennington Avenue,
Curtis Bay, Baltimore, Md. V.
Kozlík, preds., Fr. Schneider,
místopreds., F. Puncochár, taj.
F. Blahut, výp. taj., F. Bernat,
pokl., Fr. J. Pintner, právní
zástupce. Adresa spolku: 4517
Penington Ave., Curtis Bay,
Baltimore, Md.

Politické Kluby:
Ceský Demokratický Klub 7*

wardy odbývá mesícní schuze
1 pátek v mesíci v 8 hod. vecer
ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
úcet. V. Pazourek, pokl. Frank
Švátora. Veškeré dopisy bud-
te adresovány na tajemníka.

Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7 wardy odbývá
své schuze každou nedelivklu-
bovní místnosti c 2100 Ashland
Ave. v 10:30 dopoledne. Pred-
Václav F. Klíma, místopred.
Ant. Smrcina, tajem- Václ. M.
Zelenka c 722 N. Port St., úcet.
Charles Fisher, pokladník Jas.
Bocek, domovník C. Holub.

První Ceský Dámský Demo-
kratický Klub 7. wardy odbý-
vá mesícní schuze každý první
ctvrtek v mesíci v 8 hod. vecer
v klubovní místnosti, 838 N.
Chester St. Preds. Bessie Ríha,
námest. M. Pilar, taj. M. Sen-
ger, 3323 E. Monument St., ú-
cetnice A. Pazourek, pokl. M.
Smith, domovnice T. Brožík,
výbor majetku B. Roh, úctující
výbor M. Cermák, výbor na ne-
mocné M. Sappe, správkyne
klubu K. Škrábek a M. Kast-
ner. Veškeré dopisy budiž za-
sílány na tajemnici klubu.

Del. Vzdel. Spol. “Pokrok”
odbývá své schuze v Del. Do-
me, 2509 Madison ul. každý 4
pátek v mesíci v 8 hodin vecer.
Preds. V. Picek, taj. M. Bor-
tlík, 1625 Church St., Curtis
Bay. Správce Del. Domu Fr.
Bernat.

Spolky K. D.
Státní Rada “Katol. Delní-

ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr,
J. Ryneš, J. Dolivka, dozorce
V. Hlavác.

Spolek ssv. Petra a Pavla c.
29, K. D., odbývá své schuze
každou 3. nedeli v mesíci ve 2.
hod. odp. v místnosti sv. Vá-
clavské na Collington av. Pred.
M. Hlavác, místopreds. Václav
Kalista, taj. Jos. J. Vališ, pokl.
M. J. Kalista, výbercí V. Hla-
vác. Adresa spolku: J. J. Vališ,
2216 Jefferson St.

Spolky I. Ú. J.

c. A. R. K. P. Spolek sv. Voj-
techa c. 259. Schuze každou 3
nedeli v mesíci ve 2. hod. odp.
ve školní budove. Preds. V. Ko-
zlovský, assistent J. Kordula,
taj. Jos. F. Viktor,96l N. Ches-
ter ul., pokladník a úcetník F.
Ocenášek od I. U. J. a zástup-
ce spolku. Spolek prijímá do
spolku cd 18—45 let a to do-
posud bezplatne.

Sbory Sokolské:

Sokolská Jednota “Blesk”
odbývá schuze 2 pátek v mesí-
ci v 8. hod. vecer v Sokolovne.
Správní výbor Sokolovny schá-
zí se každý 1 pátek v mesíci.
Rozvrh hodin telocvicné školy:
V úterý a v pátek cviceny jsou
hoši od 6 hod. vec. Ve stredu a
v sobotu cviceny jsou dívky od
3 do 7 vecer. Prihlášky prijímá
v case vyucování ucitel F. štet-
ka, J. Primus, starosta, F. Klec-
ka, námestek, A. Sochurek, 517
N. Clinton St., taj., J. Kolomaz-
ník, 737 N. Lakewood av., ú-
cet., Emanuel Kliment, pokl.,
A. Táborský knihovník, Jan
cervín, domácí správce.

c. R. K. Podp. Spolek Sokolu
a Sokolek sv. Víta cís. 3 Kat.
Jed. Sokol odbývá schuze v 8.
hodin vecer vždy 1 pondelí po
15 v mesíci ve spolkové míst-
nosti v Kat. Budove na Madi-
son a Duncan ul. Kaplan vldp.
M. Oktavec, preds. F. Sviták,
místopreds. F. Otcenášek, fin.
taj. a pokl. F. Chyba, prot. taj.
V. Dvorák, 917 N. Castle St.,
výbercí M. Zelenka, nácelník
F. Bláha, pod nácelník J. Vo-
jík, cvicitel J. žingor, domov-
ník M. Polanka.
Sokolky: Albína Bejvancický

preds., Alberta Herold místo-
preds., Marie Kruml, taj., Mi-
lada Bejvancický, pokl., Vojt.
Bejvancický, cvicitel. Cvicí se
v úterý a v pátek od 7. do 11.
Sokolové a ve stredu od 7. do
10. Sokolky. Prihlášky se pri-
jímají pri každém cvicení.

Sbor Delnického Amer. So-
kola porádá schuze každý 2
pátek v Delnickém Dome, Ma-
dison a Rose ul. Predseda V.
Procházka, 2819 E. Madison St.
taj. J. Procházka, 616 N. Bel-
nord Ave., úcet. F. Steiner, 712
N. Glover St., pokl. M. Oured-
ník, 426 N. Glover St.

Sbory S. P. J.

Sbor Vytrvalost c. 35 S. P. J.
odbývá své schuze 1. stredu v
mesíci v ceské školní budove,
Ashland a Glover ulic. Vysl.
preds. M. Chytrý, preds. F.
Ríha, námestka A. Krejcí, taj.
M. Senger, 3323 E. Monument
St., úcet. M. Skála, pokl. M.
Smith, úctující výbor: R. Kli-
meš, A. Novák, do Patronátu
M. Chytrý, M. Senger.

Sbory J. C. D.
Sbor Zlatá Praha c. 87 J. c.

D., odbývá schuze každý 2
ctvrtek v mesíci ve školní Ná-
rodní budove, Ashland ave. a
Glover ul. Vysl. preds. E. La-
pácek, preds. M. Chytrý, nám.
M. Vondrácek, taj. M. Skala,
710 N. Duncan St., úcetnice M.
Steiner, pokl. K. Beneš, stráž-
kyne K. Matras, úctující výbor
A. Ryšánek a A. Marek, do
Velko-Výboru E. Lapácek, do
Patronátu M. Skala a M. Von-
drácek. Dopisy zasílají se na
tajemnici.

Sbor Baltimorské Vlastenky
c. 117 J.C.D., odbývá schuze 4
úterý v mesíci v 8 hod. vecer v
Ceské Svob. škole, Ashland a
Glover ul. Vsi. predsedka M.
Kozák, preds. F. Ríha, nám. A.
Loskot, taj. A. Krejcí, 441 N.
Curley St. ,úcet. M. Moravec,
810 N. Madeira St., pokl. A.
Mráz, strážkyne A. Baše. Vý-
bor majetku R. Klimeš, úcetní
výbor: E. Douša, M. Zaorálek.
Do Velko-Výboru A. Stožek
do Patronátu F. Ríha a Anna
Krejcí.
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C. S. A.
Lože Jirí Podebradský c. 94

C.S.A. odbývá schuze poslední
pondelí v mesíci v míst. ceské
Svob. školy, Ashland a Glover
ul. Laciné pojištení pro o-
bojí pohlaví na SIOOO, $750,
SSOO $250. U Lože též možno
pojistiti dítky od 2 let výše.
Preds. V. J. Bukovský, taj. K.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcetník Jind. Polácek, 623 N.
Curicy St., pokl. V. Pavlík.
3301 Gardenas Ave.

Rád Blaník c. 101 C.S.A. od-
bývá schuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne.
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Av., místopreds. Jos. Ber-
nat, taj. A. Vancura, 906 N.
Madeira St., úcet. AI. Mašek,
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ner, 712 N. Glover St.

Rád Baltimore c. 153 C.S.A.
odbývá své schuze každé dru-
hé pondelí v mesíci v 8 hod. ve-
cer, ve školní místnosti Patro-
nátu. Preds. J. Chytrý, 2531 E.
Madison St., taj. Fr. Ružicka,
2943 W. Belmont Ave., úcet.
E. Lopata, 816 N. Rose St. Do-
pisy laskave zasílejte na ta-
jemníka rádu.

Lože Jaroslav z Dubé c. 154
C. S. A., odbývá schuzi každý
3 pátek v mesíci v místnostech
Delnického D0mu,2507 E. Ma-
dison St. Pojištení pro oboje
pohlaví od $250 až SIOOO za
mírný mesícní poplatek. Pred.
F. Hejduk, taj. A. Rys, 810 N.
Glover St., úcet. K. Matras,
719 N. Belnord Ave., poklad-
ník J. Žitník, 824 N. Port St.

Ruzné Sbory:

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. Jan Žitník,
místopreds. K. Linhart, taj. F.
Bouda, 812 N. Streeper St., ú-
cetník J. Šanta, 725 N. Glover
St., pokl. V. švec, 813 N. Glo-
ver St. Revisori: V. Picek a
A. Cincibus.

Distrikt Karel Jonáš c. 109
G. B. U. odbývá schuze každý
4 ctvrtek v mesíci v cís. 2212
Ashland av. Preds. F. Soukup,
místopreds. J. Tyc, taj. a úcet.
J. L. Cermák, 810 N. Milton av.
pokl. Jaroslav Cermák, 817 N.
Glover St. a

Rád cechie c. 2775 F. A. U.
a v nemoci podporující spolek
Cechie odbývá své schuze 2. a
4. úterek v mesíci v Delnickém
Dome, Madison a Rose ul. Vy-
sloužilý pred. K. Ceška, pred.
K. šimunek, 2603 E. Madison
St., místopreds. V. Suchánek,
taj. V. Peterka, 501 N. Lake-
wood ave., úcetník Aug. Klec-
ka, pokl. F. Baše, domovník F.
Kankovský.

Správní výbor ceského Ná-
rodního Hrbitova odbývá schu-
ze první ctvrtek v mesíci o 7.
hod. vecer v Sokolovne. Preds.
A. Vancura, 906 N. Madeira
St., taj. a úcet. F. Steiner, 712
N. Glover St., jednatel Chas.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
Tel. Wolfe 9810, pokl. J. cerný
709 N. Duncan St. Obchod-
ní záležitosti hrbitova vyrizuje
jednatel.

Patronát ceské Svob. školy
Augustin Herman odbývá své
schuze 2 stredu v mesíci ve
školní budove v 8. hod. vecer.
Preds. A. Kolomazník, místo-
preds. J. Procházka, taj. R.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcet. V. švec, pokl. R. Legro,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

Prasecí trh v soudní síni.
Na dobytcím trhu v Klato-

vech byla pred casem okrade-
na nejaká venkovská žena o
peníze. Pachatele chytili a po-
stavili pred soud. Okradená
venkovská žena byla predvo-
lána jako svedkyne, aby u sou-
du svedcila a vylícila, jak a
kde ke krádeži došlo.

Jak známo, na trhu bývá vy
hrazeno zvláštní místo pro
dobytek hovezí a zvláštní mí-
sto dobytku veprovému. Soud
chtel vedet, na kterém trhu by
la vlastne svedkyne okradena.
Protože venkovská žena se ne-
jasne vyjadrovala, vybídl jí
predseda soudu, aby jim to ru-
kou naznacila. Svedkyne te-
dy dobrácky povídá:

“Libej dovolit, pane rado,
to bylo asi tak: Myslej’ si, že
tam, co voni sedí, jsou prasata,
a tam, co sedí ti druzí páni
ukázala na prísedícího a zapi-
sovatele že je hovezí doby-
tek.” Po takovém názorném
výkladu soud hned vedel jak
to bylo, jen trvalo to delší do-
bu, než se soudní sín do sytá
nasmála a než soud mohl vy-
nésti rozsudek.

Plynul na vlnách casu.
Byla chladná listopadová

noc. Vysoko na obloze stál bí-
lý mesíc v úplnku. Jeho mdlé
svetlo leželo na každém pred-
mete, v ulicích, na plotech,
mezi vetvemi stromu. Všude
bylo dobre videti.

Ale kdo nemusil ten se ne-
díval. Lépe zajisté bylo ležeti
v teplé posteli s ocima zavre-
nýma, zvlášt když už bylo sko-
ro v pulnoci. Ostatne vál sil-
ný vítr, slyšitelný i za zavre-
nými okny, do jejichž tabulek
se zurive opíral a uvolnenými
rincel. Každému, kdo sedel v
teple, jiste zamrazilo v ko-
stech pri pouhé predstave, že
by ted mel vyjít ven.

Také pan Karel Valeš ze
Strašnic chrápaje, plynul k
pulnoci na vlnách casu. Nic
nevedel už o chladné noci ven
ku, o teple pokoje, o sobe, o
lidech. Spal. Spal jako drevo.

Najednou zdvihl paži a pre-
jel si neuvedomele nos. Pak se
obrátil nalevo, za chvilku na-
pravo. Pak otevrel oci. Nej-
prve si uvedomil, že leží. Strop
známá okna. Je doma. Pak
nastavil uši. Chvilku poslou-
chal a když vskutku uslyšel tá-
hlý hvizd, posadil se na poste-
li a zase poslouchal. Hvizd se
opakoval.

Ano, tento táhlý signál to
byl, který zasáhl ho v podve-
domí, zacolumal jím ve spán-
ku a privedl ho k sobe. Nic
méne hvízdání bylo tak cizí.
že Valeš byl na rozpacích, má-
li se jím dál zabývat cili nic.
Nechtelo se mu také z postele:

Ale když neznámý, stojící
zrejme pod jeho okny, neustá-
val hvízdat, premohla Valeše
zvedavost. Prehodil nohy pres
pelest a dávaje pozor, aby se
bosou nohou nedotkl studené
podlahy, palcem zachytil o-
kraj backory a jak byl v jed-
né, stál už na zemi, druhou na-
táhl a šup k oknu.

Chvíli jezdil nosem po skle
a nic nemohl rozeznati, nebot
tabulka zamžil vlastním de-
chem. Zdvihl tedy ruku a
chtel sklo pretrít, ale v tom
cink, prásk do ruky uderil
jej velký kámen. Nekolik stre-
pin zabodlo se mu do ruky, po
které hned zacrcela krev.
Ješte štestí, že to byla jen ru-
ka nebýt jí, mel Valeš vše-
cko v obliceji. Ponevadž usly-
šel, že cizí muž, který stál do-
le, dává se na útek, otevrel ry-
chle okno a volal: “Chytte ho,
chytte ho!” A dlouho vskutku
nevolal. Kde si na rohu ozva-
lo pískání, jemuž jiné odpoví-
dalo a za chvilku byl tedy vle-
cen dvema strážníky chlapík
v krátkém kožíšku, v nemž
pan Valeš poznal pachatele.
Ruku zatocil do rucníku, nahá-
zel na sebe šatstvo a vydal se
za pruvodem na komisarství.

Když se Valeš octl tvárí v
tvár pachateli, nevedel, koho
má pred sebou. Neznal ho.
bylo mu receno, že je to jakýsi
kocí z Uhrínevsi, 221etý Frant.
cesal. Zatcený muž tvrdošíj-
ne mlcel a snažil se delati víc
opilého než byl. Komisar,
strážníci i zranený se na sebe
zklamane podívali. V tom
však bylo na dvere zaklepáno
a do místnosti vešla asi 201etá
dívka, služebná Hradilová, již
Valeš znal ze sousedství. Za-
hlédnouc tady tak cetnou spo-
lecnost, byla prekvapena, tím
více, když uvidela kocího. Ta-
ké cesal sebou škubl s nevolí.

A tak se tedy vec brzy vy-
svetlila. Nebot Hradilová pri-
šla prosit o pomoc, ježto prý ji
pronásleduje její bývalý milý,
s nímž se rozešla, a vyhrožuje
jí. Bojí se, ponevadž prý ho v
ulici videla obcházet.

Že její obavy nebyly liché,
to dosvedcovala zkrvavená ru-
ka Valešova. Ovšem, a na to
všichni ihned kápli došlo tu
k mýlce. Ponevadž strašnické
vilky jsou jedna jako druhá,
spletl se kocí jen o domek a
mrštil kamenem do stejného
okna ve štíte, jaké vedlo ze
svetnicky Hradilové.

Nedávno odpovídal se cesal
senátu pro zlocin verejného
násilí, za které byl odsouzen
na 5 mesícu nepodmínecne, ne
bot už má jeden delikt téhož
druhu za sebou.

o
Matka se vrátila z veselohry, v
níž hrála titulní roli —a doma

nalezla syna zastreleného.
Ve Velkém Mezirící zastre-

lil se v byte svých rodicu 20-le-
tý studující medicíny Vladimír
Prudík, syn místního ucitele.
Byl nalezen v noci svými rodi-
ci, kterí se vrátili z ochotnické-
ho predstavení, pri nemž me-
dikova matka hrála vedoucí ú-.
lohu ve veselohre v pokoji o-
svetleného bytu s prostrelenou
lebkou. Z dopisu, který zane-
chal, je patrno, že si zoufal z
lítosti nad úmrtím svého dev-
cete.

Dostal se na Pankrác.
Dávno se zvedla do výšky

hejna cápu —i vlaštovky o-
pustily hnízda svá —a to tam
je všechno zpevné ptactvo.
Strnište jsou preorána, holé je
ovocné stromoví a jen místy
vyvstaly na polích veliké sto-
hy. To už tedy pro dedecka
Trešnáka nic není. Jeho ven-
kovská sezóna kolikátá už,
probuh? —se koncí. Vylezl
ze stohu zkrehlý zimou, prsty
si procesával svuj šedivý dlou-
hý vous a zachmurene se roz-
hlédl po mlze kolem. Takhle
by si clovek brzy i zápal plic
mohl ulovit.

Dedecek Trešnák byl roz-
hodnut. Hulcickou zaklepal,
levou vykrocil a ted ráz —dva
ráz, dva. Hvízdat už ani neu-
mí, ale v uších mu to prece zní
jako do pochodu: silnice bílá
prede mnou. Deda táhne na
Prahu.

Jakživ nemel v ruce kompas
a prece sem vždycky dorazil,
at byl kde chtel. Žene ho pud,
nikoliv vedomí. Cítí Prahu na
dálku.

Už za mlada byl z tohoto
mesta vyvržen. Zakázali mu
je pro nekolik krádeží a pro
potulku. To na stará kolena
není bez výhody.

Dedecek Trešnák si z toho
udelal systém. Když se hejna
cápu zvednou do výšky, vlaš-
tovky opustí svá hnízda a
zpevné ptactvo, táhne zaklepe
hulcickou, pustí se po bílé sil-
nici a— najednou stojí u po-

cáry a ocima hledá
strážníka. Ale ne, aby se mu
vyhnul.

Delal to tak pred deseti le-
ty, pred loni, loni, letos zas.

Strážníci na periferii už ho
znají. Jako by si dali aviso,
stoupnou si rovnou do stredu
ce-sty a ukazováckem záporne
kývají na starého. Ne, ne, mi-
lýrevertente, dál ani krok.
Deda se smeje, jako by nevi-
del a jde dál. Zastoupne-li mu
strážník cestu na právo, uhne
do leva, zastoupne-li na levo,
uhne na právo. A když je pre-
kážka príliš neodbytná, zved-
ne svou hul a delá vzteklého.
Nadává, kricí, vyskakuje.

Kolikrát už spáchal urážku
úrední osoby a zlocin verejné-
ho násilí? Ani si nepamatuje!
Ví jen, že je to jediná cesta,
kterou se lze dostat na Pan-
krác. Tam si posedí pres zimu
a na jare táhne zase ven.

Takhle už dedecka Trešná-
ka soudili mnohokrát a vcera
zas. Vždycky všecko dozná,
trest ctyr, peti mesícu prijme
s úklonou aje to. Jaké štestí
že jsou na svete ješte paragra-
fy! Co by si clovek bez nich
pocal na stará kolena? Ba, ba,
i zápal plic by si mohl v té pod
zimní mlhote ulovit.

o
... Nová výroba v opuštených

továrnách.
Zavareniny v koželužne, pneu

matiky v tužkárne, syry ve
strojírne.

cetné zavrené a opuštené
továrny oživují nyní novými
výrobkami, na uzavrení hra-
nic, snaha po sobestacnosti a
celá rada okolností, vyvola-
ných krisí. Zajímavá je na
príklad sklárna v Aníne na Šu-
mave. Byla zavrena pres rok.
Potom se rozhodli sklári, že
budou v ní sami pracovat, a že
svoje výrobky sami rozproda-
jí. I tento pokus sklárnu udr-
žet ztroskotal. Nyní byla sklár
na prodána a nový majitel v ní
zrídí papírnu.

V Sušici pracovalo 100 let
koželužská továrna Furthova.
Všechny nesnáze za tu dobu
vydržela, ale náporu krise ne-
odolala. Nyní továrnu koupi-
lo plzenské obchodní družstvo
a zarídí v ní zpracování šu-
mavských lesních plodin. Cel-
ní politikou okolních státu by-
la zle postižena známá tužkár-
na Hardtmuth v ceských Bu-
dejovicích. Výroba byla citel-
ne omezena, cást výroby byla
prenesena do ciziny a v opuš-
tených budovách zrizuje spo-
lecnost výrobu pneumatik a
gumových podpatku. Dochá-
zí i k takovým podivnostem,
jako je zrízení sýrárny ze
strojnické dílny, k cemuž do-
šlo v jedné obci na Valašsku.

o
Vyhrál sázku a prišel o život.

Obchodník Nagy Jan Dodo
z Lucence vsadil se se svými
kamarády, že vypije tolik li-
hovin, kolik mu zaplatí. S pit-
kou zacali vecer a Nagy byl
castován strídave borovickou
se slivovici. Když byl již vy-
pil 1 a pul litru techto lihovin,
vzdali se sázky a prohlásili, že
Nagy sázku vyhrál. Netrvalo
to však dlouho a Nagyovi se u-
cinilo špatne a byv dopraven
do svého bytu, za 1 a pul ho-
diny zemrel. Lékar konstato-
val otravu alkoholem. Prípad
je predmetem vyšetrování po-
licie.

Sám cert.
Zlín se smeje prípadu, kte-

rý se tu nedávno stal v nejbliž-
ší blízkosti mesta. Krátce po
pul noci pribehl do jednoho
zlínského hostince obcan H.
ze Zlína udýchán a na smrt
bledý.

“šmarjá, lidi, jdete se tam
podívat. Po poli behá témer
nahá ženská a je celá cerná.
To snad ani není ženská, to je
sám cert!”

Nekolik hostí se vydalo i-
hned na paseky, ale nikoho tu
nevideli. A prece polekaný
muž nelhal. Co se vlastne sta-
lo :

Na jednom hospodárství na
pasekách bydlí selka, známá
zlodejka, která má již pro ru-
zné krádeže a polní pychy ne-
kolik trestu za sebou. Když
však tresty uložené jí soudem
nepomáhaly, sáhli stále okrá-
daní obcané po zákoníku, vy-
daném soudcem Lyncem.

Již po nekolik posledních
dní ztrácela se jim s polí v
blízkosti Hranálových repa.
Okrádaní dali hlavy dohroma-
dy a— hlídali.

Bylo onehdy k pulnoci, když
ze stavení vyšla selka. Pod
paží nesla trávnici. A šup do
pole, kde se jala repu skládati
do trávnice. Když ji mela pl-
nou, popadlo ji náhle nekolik
rukou, jiné ruce jí ucpaly ú-
sta. V nekolika vterinách by-
la selka zbavena šatstva i prá-
dla, položena na zem a celé
její telo pomalováno ostre pá-
chnoucí kolomazí,takže nebylo
na ní místecka svetlého. V dal-
ších nekolika vterinách ji ne-
známé ruce pustily a— msti-
telé ti tam. Selka zustala na
poli sama. šaty až na prádlo
-7 pryc! Co ted? Takhle
prece nemuže domu jít!
Vždyt by se jí devecka i deti
smály! Chtej nechtej musela
se šejka schovat do nedaleké-
ho kroví a zustat tu až do rá-
na, kdy všechno odešlo na po-
le, do továrny do Zlína a do
školy. O pul noci, když odbí-
hala do kroví, spatril ji tu o-
nen obcan, který se jí polekal
a hlásil své “videní” ve zlín-
ském hostinci. Ráno prišla sel-
ka domu v zuboženém stavu.
Byl doma jen manžel, který
nalil do necek honem teplou
vodu, aby ženu umyl. Ale ko-
lomaz nepouštela. Zaskocil
proto k jednomu svému známé
mu, aby mu pujcil becku ben-
zinu do motoru. Pujcil. Dve
hodiny to trvalo, než kolomaz
pustila.^ — Od toho dne se na
polích repa neztrácí. Den po
svém potrestání dostala lístek,
v nemž jí kdosi píše že doufá,
že Kranálová “repné kampane
již zanechá.”

o

Loupežná prepadení.
V zahradách obce Týnce u

Breclave odehrálo se drzé lou-
pežné prepadení, jehož obetí
se stala 661etá vymenkárka
Marie Hronková z Týnce.
Hronková ráno odešla do Mo-
ravské Nové Vsi na návštevu
ke svým príbuzným, kde se
zdržela až do odpoledne. Do-
stala neco potravin a také ne-
jakou tu korunu na prilepšení.
Odpoledne se vydala na zpá-
tecní cestu. Dlouhá cesta však
starenku tak unavila, že se
znacne opozdila odpocíváním
a již za tmy, krátce pred 18
hodinou dorazila k zahradám
obce. V techto místech málo-
kdy se objeví chodec, starenka
však pocítala s blízkostí obce
a proto volila tuto cestu. Sot-
va se však priblížila k plotu
temná postava muže, napra-

, ženým klackem se vrhla na
prekvapenou a vydešenou
staruchu. Dríve než mohla vy-
kriknout o pomoc, dopadla
hrozná rána na její hlavu,
takže se bez hlesu zhroutila k
zemi. Lupic hledal u své obe-
ti peníze. Náhodou se na ce-
sae objevili dva rolníci, pred
kterými se dal lupic na útek.
Tito ho nepronásledovali a te-
prve, když na zemi nalezli za-
krvácenou staruchu, pustil se
jeden z nich za útocníkem a
druhý utíkal pro pomoc. Sta-
rena byla po zatímním ošetre-
ní dopravena do nemocnice
Mil. bratrí ve Valticích, kde
bylo zjišteno, že starena utr-
pela proražení lebecní kosti.
Rolník lupice pronásledoval
až k Hruškám, kde se mu po-
darilo zmizet, cetnictvo po
nem zahájilo pátrání. Zrane-
ní Hronkové bylo velmi vážné.

—Na silnici z Bystrce do
Brna byla prepadena mlékar-
ka Anna Dvoráková, která vo-
zí mléko na vozíku, taženém
starým psem. Mezi Komínem
a Bystrcí vyskocili na ni dva
maskování lupici, kterí ji pova
lili na zem, spoutali a vytrhli
jí tašku s penezi. Mlékarku
vyprostil z pout teprve šofér
autobusu, který jel mimo.


